Tècnic/a inserció laboral
Projecte Home Catalunya és una ONG creada el 1995. La seva missió és promoure l’autonomia
i la dignitat de les persones, treballant col·lectivament per la prevenció i el tractament de les
addiccions i la reinserció social a Catalunya.

Descripció del lloc de feina
La persona seleccionada s’encarregarà d’aconseguir una òptima inserció laboral d’aquells
usuaris/àries amb més dificultats promovent la empleabilitat i la creació d’oportunitats de feina.
Aquesta missió sempre s’emmarca en la missió més àmplia de l’entitat, acompanyant en la
rehabilitació i la reinserció social de les persones amb addiccions.

Objectiu
Dissenyar i desenvolupar els itineraris laborals dels usuaris/àries o persones externes properes
a l’entitat, sempre en consens amb el/la director/a del servei o programa/centre.

Tasques
1. Fer els itineraris d’inserció: entrevistes diagnòstiques, d’orientació laboral i/o formativa i
seguiment dels usuaris/àries en relació als objectius del Pla Terapèutic Individual.
2. Participar en el disseny i execució de la formació en competències transversals i
dinàmiques de grup relacionades amb el Servei d’inserció laboral per tal d’assolir una
òptima inserció d’aquells usuaris/àries, especialment dels/les que tenen amb més
dificultats.
3. Executar les funcions pròpies del tècnic del programa d’Incorpora de “la Caixa”
a)Captació d’ofertes de feina
b) Prospecció d’empreses
c) Intermediació i selecció curricular dels candidats/es
d) Seguiment
e) Coordinació amb tècnics
f) Participar de les reunions amb el grup de zona, assistir a les reunions i actes relacionats
amb el programa.
4. Disponibilitat a participar en altres projectes de inserció laboral que s’acordin
implementar a l’entitat en un futur.

Reporta
Responsable Inserció laboral

Requisits
-

Titulació universitàri en àmbits relacionats (Psicologia, Educació social, Treball social)
CFGS o grau d’inserció laboral
Alt nivell de maneig de les TIC

-

Nivell C Català
Capacitat per establir una adequada relació d’ajuda amb els usuaris, segons els criteris
de l’àrea terapèutica de Projecte Home Catalunya
Iniciativa i capacitat per a treballar amb una òptima organització del temps, de manera
autònoma i per objectius
Coneixement i experiència en el món empresarial i inserció sociolaboral
Bona predisposició pel treball en equip i altes capacitats i habilitats comunicatives
Màxima disponibilitat i orientació en el treball en xarxa
Experiència prèvia en l’àmbit de la inserció laboral
Expertesa en tramitació d’ajuts, certificats i expedients relacionats amb l’administració
Disponibilitat per desplaçar-se i vehicle propi

Condicions laborals
Contracte de substitució per baixa
Jornada complerta, de dilluns a divendres de 8 a 15h excepte dijous de 8 a 18.30h
Sou 2038,36€ bruts mensuals
Projecte Home (Avinguda Ramón y Cajal 68, 1r pis, 43005 Tarragona)

Envieu el vostre CV a Cristina Vidal cvidal@projectehome.org
Data límit: Divendres 27 de maig de 2022
Incorporació: 13 de juny de 2022
Més informació: www.projectehome.cat

